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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 36 Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Uldragsbcstyrkandc 

JjvJ 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 37 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2011 

Dm 90.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förs lag, att bevilja 
direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
ansvarsfrihet för år 20 l l. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 20 Il. Revisorerna i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 Il . 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll , § 43 , 2012-04-25 
Revisionsberättelse, 20 12-03-20 
PWC, Granskningsrapport, 20 12-03-20 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, protokoll § 21 -22, 20 12-03-20 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 20 II 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 38 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ål' 2011 

Dnr 90.2012 

Kommunstyrelsens förslag 

I. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevi lj a direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet för år 20 l l . 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrel sen i uppdrag att 
översända skrivelse angående Avfallshantering Östra Skaraborgs 
ökade egna kapital (bi l. I ). 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har överlämnat 
den av direktionen godkända årsredovisningen och revi sionsberättelsen för år 
2011. 
Revi sorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
föres lår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 20 II. 

Kommunstyrelsen konstaterar att AÖS återigen redovisar ett stort ekonomiskt 
överskott och därmed bygger på det egna kapitalet. För att minska kapitalet 
anser kommunstyrelsen att AÖS bör vidta ytterligare åtgärder för att minska 
det egna kapitalet. Detta kan ske genom taxesänkningar eller genom en 
återbetalning till medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, § 44, 2012-04-25 
Revisionsberättelse, 2012-03-27 
Avfallshantering Östra Skaraborg, protokoll § 3,2012-03-26 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 201 1 

Utdragsbestyrk ande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 39 Årsredovisning för Samordningsförbundet år 2011 

Dm 90.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsförbundet ansvarsfrihet 
förår2011. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
till styrker att samordningsförbundens årsredovisning godkänns för år 20 II. 

Förbundsdirektör Tomas Rosenlundh informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, § 45 , 2012-04-25 
Revisionsberättelse, 2012-03-19 
Samordningsförbundet, Förvaltningsberättelse avseende 20 Il års verksamhet, 
2012-02-06 
Samordningsförbundet, Verksamhetsberättelse för år 20 Il , 2012-02-06 

Utdragsbcslyrk andc 

Lw 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 40 IT -strategisk handlingsplan 

Dnr 304.20 Il 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till !T-strategisk plan 
för kommunkoncernen i Karlsborgs kommun, att gälla från 2012-07-
01. 

2. Kommunfullmäktige ger IT-chef Peter Kjellgren i uppdrag att senast 
2012-10-15 inkomma med ett förtydligande om ansvarsområden. 

3. Kommunfullmäktige ger lT-chefPeter Kjellgren det övergripande 
ansvaret att introducera och realisera planen i koncernens 
verksamheter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att anta SKL:s Strategi för 
eSamhället som sin egen samt att en IT-strategisk handlingsplan för 
kommunens förvaltningar och bolag skulle tas fram. 

Karlsborgs kommuns IT-strategiska handlingsplan är det dokument som 
kopplar Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) strategi för e-samhället och 
kommunens övriga st yr- och policydokument inom IT-området till specifika 
åtgärder och projekt. Handlingsplanen omfattar kommunens förvaltningar och 
bolag. 

Målet och avsikten med satsningar på IT enligt det här dokumentet är att 
åstadkomma en samordnad, väl fungerande och säker !T-miljö. En IT-miljö 
som är pålitlig och effektiv och ett slagkraftigt verktyg i verksamheternas 
utveckling. 

Handlingsplanens syfte är att redogöra för och prioritera ovan nämnda 
åtgärder och projekt. !T -chefen ansvarar för att till sammans med 
förvaltning/bolag och verksamhetsdrivande enheter hålla planen aktuell. Mål 
och riktlinjer med handlingsplanen ska beaktas i verksamheternas framtida 
budget och verksamhetsplaner. 

IT -chefen informerar i ärendet. 

IT-enheten har sammanställt remissvaren och bearbetat förslaget utifrån dessa. 
Följande ändringar är gjorda: 

• Termen "!T-strategisk handlingsplan" ersätts med termen " IT
strategisk plan". 

• !T -strategisk plan kompletteras med förklarande fotnot av 
"Funktionsvis kartläggning" 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

• Aktiviteter 2:3 ,3:3, 4:2 och 4:3 får en lägre prioritet 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll , § 46, 2012-04-25 
!T-strategisk handlingsplan i Karl sborgs kommun, remissversion 20 12-0 1-09 
Remissvar från nämnder och bolagsstyrelser 
Remissammanställning, 20 12-04-1 6 
IT -strategisk plan i Karlsborgs kommun, förs lag 2012-04-1 6 

Utdragsbestyrkande 

JJ,;J 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2012-05-09 

KS § 41 Detaljplan för Svanvik 3: 110med flera 

Dnr 11.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Svanvik 3: 110med fl era. 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär en anpassning till förändrade gränser mellan privat 
industrimark och allmän platsmark. Den medger utökning av industrimark mot 
öster, söder och väster samt en anpassning av gatunätet till de nya 
förutsättningarna och till en sannolik efterfrågan på mindre tomter. Planen 
medger även alternati v användning av befintlig försko\etomt söder om 
industriområdet. 

I detaljplanen föreslås att strandskyddet även fortsättningsvis ska vara upphävt 
inom planområdet. 

Anders Lundgren (C) informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C): Bifa ll till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll , § 47, 20 12-04-25 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 27, 201 2-03-08 
Bygg- och miljöförvaltn ingen, Antagandehandling 
Detaljplan för del av Svanvik 3: 110med flera 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2012-05-09 

KS § 42 Revidering av Reglemente för lönenämnden 

Dm 88.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ändringar i Reglemente fdr 
lönenämnden. Ändringarna avser § 5 och 14 i reglementet. 

Sammanfattning 
Ärendet har behandlats vid Lönenämndens möten den 28 november 20 II och 
den 23 januari 2012. Ändringarna är ett förtydligande av vad som gäller för 
ersättarnas tjänstgöring enligt § 5 och en ändring av § 14, vilken hanterar 
beslutsmässighet, som en fdljd av att fyra kommuner ingår i den gemensamma 
lönenämnden. 

Lönechefen har fått i uppdrag att utreda en ändring av § 5 och § 14 i 
reglementet för lönenämnden. Den text som är markerad med fet text i § 5 tas 
bort. Ändringen i § 14 anges med kursiv stil. 

5 § - Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enl igt den av 
respektive fullmäktige bestämda turordningen. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ersättare som har bÖljat tjänstgöra har företräde före annan ersättare 
oberoende av turordningen. En ledamot eller ersättare som har avbrutit 
tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra 
endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på ett sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 

14 § - Beslutsmässighet 
För att vara beslutsmässig ska minst tre ledamöter vara närvarande och 
tjänstgöra vid nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll , § 48,2012-04-25 
Lönechefens tjänsteutlåtande, 20 12-02-28 
Reglemente för nämnden för löneadministration, 2012-01-23 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 
2012-05-09 

KS § 43 Policy och riktlinjer fOr lokalförsörjning och interna hyror 

Dnr 285.20 Il 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer policy och riktlinjer för lokalförsörjning och 
interna hyror att gälla från 2012-07 -O I. 

Sammanfattning 
Förslag till Policy och riktlinjer för lokalförsöljning och interna hyror har varit 
på remiss till nämnderna och politiska partier. Remissvaren har kommenterats 
i skrivelse av fastighetschefen. Kommunstyrel sens tekniska utskott har 
behandlat skrivelsen och begärt ett fÖllydligande om ansvaret för tomställda 
lokaler. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till tekniska utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll, § 10,2012-04-25 
Fastighetschefen, Tjänsteskrivelse, 2012-04-13 
Arbetsutskottets protokoll § 123, 2011-12-14 
Fastighetsenheten, Sammanställning remissvar 
Remisser 
Förslag till Policy och riktlinjer för lokalförsöljning och interna hyror 

Utdrags bestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 44 Bekräftelse av borgensfOrbindelse och fullmakt att 
kommunicera bO"gensförbindelse 

Dnr114.2012 

Kommunstyrelsens förslag 

I. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 3 juni 2002 
("Borgensförbindelsen"), vari Karl sborgs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB :s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Karlsborgs kommun genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Kjell 
Sjölund (C) och kommunchefThomas Johansson i uppdrag alt 
underteckna borgensförbindelsen. 

3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
sol idariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förp liktelser. 
Samtliga medlemma har tecknat borgensförbindelse, och Karlsborgs kommun 
gjorde det den 3 juni 2002. 
I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband 
med Kommuninvests upplåning företräder Kommuninvest medlemmarna 
gentemot långivarna. 
I Kommuninvest pågår ett samordningsarbete avseende de 269 medlemmarnas 
borgensåtaganden som är tecknade vid olika tillfållen. Inom ramen för 
samordningsarbetet har en handling benämnd "Bekräftelse av 
borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" tagit 
fram i syfte att säkerställa en enhetlig dokumentation. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-05-02 
Kommuninvests "Angående Borgensförbindelse" 2012-04-25 

Beslutet ska skickas till 
Kommuninvest i Sverige AB 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 45 Redovisning åtgärdsplaner budgetuppföljning mars 2012 

Dnr 297.20 II 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens presidium kall ar till presidieträffar med barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden snarast. 

Sammanfattning 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till 
åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. 

Ekonomichefen informerar i ärendet 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, 2012-05-02 
Socialnämnden, Ätgärdsplan för budget i balans, 2012-05-02 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning -
åtgärder budget 2012 
Barn- och utbildningschefen, Beslutade åtgärder: Barn- och 
utbildningsnämnden 20 12, 20 12-05-09 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 46 Information 

Peter Lindroth (S) informerar om det lokala Brottsförebyggande rådet. 

KommunchefThomas Johansson informerar om att Mikael Eriksson blir ny 
socialcef. 

Anders Lundgren (C) informerar om Skjutmål Hammaren. 

Kjell Sjölund (C) informerar om att en försäljning av AB Karlsborgsbostäder 
inte kommer att genomföras. 

Utdragsbcslyrkandc 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-05-09 

KS § 47 Meddelanden 

Kommunstyrelsen går igenom inkomna meddelanden. 

Justerandes sign Uldragsbcstyrkandc 



Bilaga l KS § 38 2012-05-09 

2012-05-09 

Till direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun konstaterar att AÖS återigen redovisar ett 
stort ekonomiskt överskott och därmed bygger på det egna kapitalet ytterligare. 

Kommunstyrelsen anser det inte vara acceptabelt att AÖS idag har ett eget kapital på 
drygt 50 mnkr. 

Insamling av matavfall har påbörjats utan taxehöjningar vilket är positivt men innebär 
för de närmaste åren en underfinansierad budget på i storleksordningen 5 mnkr/år. 

Vi anser att det redan inför 2013 bör vidtas ytterligare åtgärder för att minska det 
egna kapitalet. Detta kan ske genom taxesänkningar eller genom en återbetalning till 
medlemskommunerna. 

Beslut bör också tas i direktionen om vilken nivå som det egna kapitalet högst ska 
ligga på i framtiden . 

På uppdrag av kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun 

Kjell Sjölund Peter Lindroth 
Ordf. kommunstyrelsen 2:e vice ordf. kommunstyrelsen 


